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RESUMO 
 
 

O Balanced Scorecard (BSC) trata-se de um instrumento de medição de análise do 
desempenho dos diversos aspectos da empresa, não somente financeiros mas traduz também 
a missão e a visão do planejamento estratégico. Este visa o controle das metas e objetivos 
elaborados no planejamento e auxília na tomada de decisão e no desdobramento, tanto para 
os níveis táticos, quanto operacionais. Para tanto, o BSC é o que une, em um único relatório, 
indicadores financeiros com os operacionais relacionados a clientes e processos internos e, 
não é um sistema automático de informação ou um formulador de estratégia, pois apenas 
supervisiona as estratégias previamente definidas no intuito de alcançá-las, a curto ou longo 
prazo. O scorecard é aplicado em quatro perspectivas: financeira, clientes, processos internos 
e aprendizado e crescimento, com isso busca direcionar os objetivos e as metas da empresa a 
partir de sua visão e estratégia. Este trabalho é relevante tanto para a empresa no auxilio da 
tomada de decisão como para nossa pratica das teorias previamente estudas. Assim sendo, o 
trabalho objetiva propor a implantação do Balanced Scorecard em uma escola de ensino 
fundamental na cidade de Taubaté, isto é, propondo os objetivos, os indicadores e as metas 
para as áreas de finanças, de clientes, de processos internos e de aprendizado e crescimento 
da escola. A proposta visa a alcançar soluções para os resultados negativos financeiros e 
melhorias no planejamento da escola. Para cumprimento desse objetivo, um estudo de caso é 
aplicado com o intuito de esclarecer um assunto complexo, podendo estender experiências e 
fortalecer conhecimentos já vistos, por meio de levantamento da situação atual da empresa 
com os demonstrativos de resultado do exercício e outros indicadores. A aplicação propõe 
como processo interno, um aumento na qualidade de ensino com qualificação na equipe de 
trabalho por meio de treinamentos e cursos sugeridos, visando atingir à satisfação de seus 
clientes, tais como pais e filhos. Esta prática visa a estabilidade econômica, além de buscar a 
redução dos custos e da inadimplência atingindo melhor resultado operacional em relação aos 
anos anteriores. No entanto, é necessário um gerenciamento da escola ao longo prazo com 
uma identificação dos processos internos mais críticos e reestruturação do espaço escolar com 
o intuito de suporte para os objetivos financeiros. Os resultados esperados, após a implantação 
do BSC, são o aumento do nível educacional, de modo a satisfazer plenamente os clientes 
trazendo benefícios financeiros para a instituição. Concluindo, todas as medidas incorporadas 
no Balanced Scorecard permitem que a empresa ou o gestor considerem a validade da 
estratégia traçada e a viabilidade da sua execução. 


